
لو مسحتم يا شيخنا ، هل هناك من قواعد أو ضوابط ملعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه باملشركني  السائل :
  م ال وجزاكم اهللا خريا ؟ أوال ؟ أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أ

أوًال جيب أن تذكر قاعدتني شرعيتني : القاعدة األوىل : وا يتعلق سؤالك هو التشبه سواء تشبه املسلم  الشيخ :
بالكافر أو تشبه الرجل باملرأة ، أو املرأة بالرجل ، هذه القاعدة األوىل ، وعليها يأيت استيضاحك وسؤالك . 

  القاعدة األخرى 
  -يؤذن والشيخ يردد معه اهللا أكرب اهللا أكرباألذان - 

وهي خمالفة املشركني فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال املتعلق بالقاعدة األوىل ، واضح 
  هذا وإال حيتاج إىل توضيح ؟ 

  حيتاج لتوضيح .  السائل :
تشبه يكون يف شيء خيتص بالكفار عرفًا ، فاملسألة حيتاج لتوضيح ، اآلن فيما يتعلق بالقاعدة األوىل : ال الشيخ :

راجعة للعرف ، نضرب على ذلك مثًال ، القبعة الربنيطه هذا ال شك ال يزال األمر ، هو أنه من شعار الكفار ، 
 ( من تشبه بقوٍم فهو منهم )هنا يأيت كل األحاديث اليت تدور حول النهي عن التشبه ومنها قوله عليه السالم : 

صورة مقابلة هلذه متاًما وهو أمر مشرتك بني كثري من الشعوب أو األمم الغري مسلمة ، ولكن انتشر هذا نأخذ 
األمر بني املسلمني ، فكأنه صار أمرًا عاديًا ، ال خيتص هذا األمر بالكفار دون املسلمني ، هنا تأيت القاعدة 

من التشبه ، يعين كل تشبه يقع فيه املسلم فقد الثانية : وهي قصد خمالفة املشركني ، فمخالفة املشركني أخص 
وليس كل أمٍر خيالف فيه املسلم املشركني ، إذا مل خيالف صدق  ( خالفوا المشركين )خالف قوله عليه السالم : 

فيه أنه تشبه ، فهناك عموم وخصوص بني القاعدتني ، كما يقول الفقهاء ، فمثال من واقع حياتنا اليوم ، كما 
  وتكرارًا . قلت مرارًا
اآلن لباس الساعة ، اقتناء الساعة كان يف قدميًا ساعات جيب ، هذه مع الزمن ورقي صناعات  الشيخ :

الساعات أصبحت نسًيا منسًيا ؛ ألنه صارت الساعات اليدوية عملية أكثر وال شك أن هذه الساعة ابتكرها 
ال فرق بني املسلمني والكافرين يستعملون  الكفار وهم الذين صنعوها وأشاعوها وأذاعوها اآلن العامل كله

الساعات اليدوية ملا فيها من املصاحل اليت ال ختفى على إنسان ، فهي أصبحت من ضرورات احلياة ، لكن الكفار 
وغري الكفار ممن ال يهتمون جبزئيات األحكام الشرعية على األقل هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما 

يث وضعها يف اليد اليسرى ، فاآلن ما أحد يقول إنه حممد بن أمحد واضع الساعة يف يستعملها الكفار من ح
يده اليسرى ، فهو متشبه بالكفار ، ملاذا ؟ ألنه ما صارت عالمة مميزة ، فهنا ما يف تشبه ، لكن هنا تأيت القاعدة 



حبكم عادام تقاليدهم جبلتهم  فإًذا املشركون ملا ابتكروا هذه الساعة ، ( خالفوا المشركين )الثانية ، وهي 
أذواقهم إىل آخر ما هنا لك من مسوغات ، وضعوا الساعة يف اليد اليسرى ، حنن إًذا ختالف اآلن املشركني ، 
فنضعها يف اليد اليمىن ، لكن من وضعها يف اليد اليسرى ال نقول تشبه ، لكن هذا الذي وضعها يف اليد اليسرى 

فحينئٍذ سؤالك اليت يتطلب التفصيل الدقيق يف متييز ما  ( خالفوا المشركين )م : ما جتاوب مع قوله عليه السال
هو تشبه ، وما هو ليس بتشبه ، فحل املشكلة . خذ القاعدة الثانية : خالف املشركني ما استطعت إىل ذلك 

م رجال ونساء ، سبيال ، لكن هذا ما حبل مشكلة التشبه بني الرجال والنساء ، رأيت ألنه هؤالء مسلمون كله
حينئٍذ نرجع للعرف ، فما كان من لباسه عرفًا سائًدا هو من لباس الرجال ، فال جيوز للنساء أن يلبسنه والعكس 
بالعكس ، وقد يكون هناك لباس مشرتك بني اجلنسني فال يرد موضوع التشبه ها هنا خبالف الكفار ، فتأيت 

  . ( خالفوا المشركين )القاعدة األخرى وهي : 
صلى اهللا عليه وسلم  - إال من اضطر غري باٍغ وال عاد ، فأنا ال أبغي وال أتعدى على حديث الرسول  السائل :

ولكن ظرف حيايت عملي خيليين أرتدي مثًال الساعة يف الشمال وكذلك البنطلون هذا ، الذي هو أقرب إىل  - 
   ، وإال أبقى ماشي ذه احلالة ؟ التشبه بالكافرين ، فهل جيب أن أشدد على نفسي أن أترك شغلي مثالً 

لو ابتعدت يف هذه الساعة عن الساعة واقتصرت فقط على البنطلون ألنه ما أعتقد أنه هناك فرق بني  الشيخ :
وضع الساعة يف اليمىن أو اليسرى ، من حيث أن الضرورة حتوج زيًدا من الناس أن يضع ساعته يف اليد اليسرى ، 

ممكن أن نتصور هذا ضرورة ولو يف بالنسبة لوجهة نظر البعض ، أما الساعة أين الضرورة  بينما بالنسبة للبنطلون
  اليت تضطر زيًدا من الناس ..

  . ...أثناء العمل  السائل :
يف أثناء العلم بتقيمها من اليد اليمىن وبتحطها يف اليسرى ، لكن بعد العمل ؟ يعين أنت اآلن لست يف  الشيخ :

  ليد اليسرى ؟ أين الضرورة ؟عمل ، فلماذا يف ا
  عادة عادة .  السائل :
ها ، لذلك رجعت إىل قويل لو تركت يف هذه الساعة الساعة ألنه ما هو مثال دقيق ، بينما لبس  الشيخ :

البنطلون ، قد يكون مثاًال دقيًقا بالنسبة لبعض الناس ، ويف بعض الظروف ، فلما جاءك املالحظة املتعلقة 
ًال واحد حداد جنار يستعمل الضرب بشدة ، فقد تتعرض الساعة لشيء من اإلفساد ، مع أنه بالساعة قلت مث

هذا ليس قاعدة مضطردة أيًضا لبعض الساعات ، وخباصة تلك الساعات اليت يقال عنها ضد الكسر ، لكن 
اعة تسلم من ليس كل ساعة تسلم واسأل به من كان خبريا ، لعلك تعلم أين كنت ساعايت قدميًا لكن ما كل س



أن تتعرض لشيء من الفساد ، باهلز العنيف ، فإذا كان خيشى صاحب الساعة شيًئا أن يطرأ على الساعة فهذا 
ليس عذرًا له أن يعتاد كما رجعت أنت أخريًا إىل الواقع ، وتقول هكذا العادة ، فإذن هنا يأيت موضوعنا يف 

(( وع البنطلون وهذا موضوع حساس فعًال ، اآلية اليت ذكرا : القاعدة الثانية وهي خمالفة املشركني ، نرجع ملوض
ولكنهم  " الضرورات تبيح احملظورات "العلماء استنبطوا منها القاعدة املعروفة عندهم بـ  إال ما اضطررتم إليه ))

" إطالقها  من دقتهم يف فهمهم لكتاب رم وجدوا تنبيًها دقيًقا يف اآلية إىل أا ال تعطي هذه القاعدة على
من  " الضرورة تقدر بقدرها "،  " الضرورة تقدر بقدرها "ولذلك قيدوها بقوهلم :  الضرورات تبيح احملظورات "

يعين إال املقدار الذي اضطررمت إليه ، وأنا أقول يف  (( إال ما اضطررتم إليه ))أين أخذوا هذا القيد ؟ من قوله : 
ة تقدر بقدرها إنه رجل تعرض للموت جوًعا ، فوجد حلًما حمرًما أكله سبيل التوضيح هذه الضميمة لتلك القاعد

أصًال ، فهذا ال جيوز له أن يأكل هذا اللحم ، ولو أنه استطيبه ذوقًا أو طبيعًة ، كما هو شأن الكفار ، الذين 
كافرًا من هؤالء عاشوا برهًة من حيام وهم يستطيبون أخبث اللحوم أال وهو حلم اخلنزير ، فبإمكاننا أن نتصور  

الكفار الذي عاش حياته وهو يأكل من هذا اللحم الرجس النجس ، مث هداه اهللا عز وجّل فأسلم ، أنا ال أتصور 
مثل هذا املسلم احلديث العهد باإلسالم ، إنه رايح تطور أخالقه وعاداته طفرة واحدة ، أي بينما كان هو يستلذ 

ذا به بعد أن شهد أن ال إله إال اهللا وأن حممًدا رسول اهللا يستخبثه ، هذا ويستطيب يف كفره أكل حلم اخلنزير ، إ
ما يأيت فورًا ، إمنا يأيت مع االستمرار يف طاعة اهللا وإتباع أحكام شريعة اهللا وهكذا ، فإذا فرضنا إنسانًا وقع يف 

أكل من هذا اللحم احملرم ما يشبع خممصة وخشي على نفسه اهلالك منها ومل جيد إال حلًما حمرًما فال جيوز له أن ي
منه ، ولو استطابه بسبب ما أشرت إليه آنًفا من العادة القدمية ، وإمنا يأكل بقدر ما يسد رمقه وينجي نفسه من 

فاآلن بالنسبة للبنطلون ، أوًال ما هي الضرورة للبس  (( إال ما اضطررتم إليه ))اهلالك ، هذا معىن قوله تعاىل : 
  ي الضرورة ؟ البنطلون ما ه

  مثًال يشتغل يف مؤسسة يف شركة ، صدف أنه صدر كالم ممنوع ارتداء ..  السائل :
  خلص ، هل الشغل هذا يف هذه الشركة ضرورة ؟  الشيخ :
  الشغل ؟  السائل :
امسع ليس الشغل فقط ، الشغل يف هذه الشركة اليت تفرض على املسلم أن خيالف شريعة اهللا ، هل هذه  الشيخ :

(( إال ما اضطررتم ورة ؟ أو ضرورة هذا الشغل ؟ إن قلت ضرورة هات نشوف أين الضرورة ؟ حنن قلنا آنًفا ضر 
، يعين من أجل ختلص حالك من الواقع باهلالك ، فإًذا أ نت كنت يف عمل يف شركة وفرضت عليك  إليه ))

  قلها صرحية ال .  الشركة خمالفة الشرع ، فرتكت العمل يف هذه الشركة ، فهل ختشى اهلالك ؟



  .  (( قل لن يصيبنا إال ما كتب اهللا لنا )) السائل :
  قلها صراحة ال .  الشيخ :
  طبًعا ال إن شاء اهللا .  السائل :
ها ، إًذا أين الضرورة ؟ من هنا من هذا املثال ، نتصور أن كثريًا من الناس وهذا حنن نعرفه بتجربتنا  الشيخ :

ن الكرب عتيا كما ترى ، يسمون األشياء اليت حاجة من احلاجات ميكن االستغناء احلياتية هذه ، وقد بلغت م
يا أخي أين  " الضرورات تبيح احملظورات "عنها يسموها ضرورة ، مث بناًء على هذه التسمية يطبقون القاعدة 

كات ومشيت الضرورة ؟ ما يف ضرورة ، وهنا يف هذا الس أحد إخواننا تقدم بطلب عمل يف شركة من الشر 
  املعاملة  حسب الروتني املتبع يف كل شركة ملا ما بقي إال االتفاق النهائي قيل له بدلوماسية 

فقيل هلم ملاذا ؟ قالوا  " الثوب "خاصة من عندهم فقط لو أنك تلبس بنطلون بدًال من الدشداش  الشيخ :
ا ، خيشى اهللا ويتقيه ويؤمن بأن الرزق بيد اهللا هكذا القانون ، الرجل واحلمد هللا فيما نظن وال نزكي على اهللا أحدً 

(( أوًال ، مث يؤمن ثانًيا بشيء من التفاصيل اليت جاءت يف الكتاب حول هذه املسألة ، من ذلك قوله تعاىل : 
فطلق الوظيفة بالثالثة ال رجعة له إليها إطالقًا  ومن يتق اهللا يجعل له مخرًجا ويرزقه من حيث ال يحتسب ))

وعايش يف حرية أحسن من أن يكون عبًدا لتلك الشركة ، فإًذا تسميتنا لبعض األمور بالضرورة تسمية  هو عايش
  خطأ ، وما ُبين على خطأ فهو خطأ ، فإذا كان هذا حكم البنطلون ، فما رأيك حبكم الساعة ؟

املصرف يف هذه األيام ، فما هو وضع هذا  (( والعاملين عليها ))احلليب : يف مصارف الزكاة املذكورة يف اآلية 
  وخباصة يف حتديد القيمة وما يشبه ذلك ؟ 

  حتديد قيمة ماذا ؟  الشيخ :
  .  " العاملون عليها "يعين الذين يأخذون الزكاة أو الذين يأخذون هذا املصرف للزكاة  السائل :
أو على األقل جللها ، غري وارد ؛ أوالً نقول هذا السؤال بالنسبة ما أدري ماذا أقول للدول العربية كلها ،  الشيخ :

  ألن هذه الدول ال تطبق نظام الزكاة املنصوص يف الكتاب ويف السنة . 
ثانًيا : إن وجدت دولة تطبق نظام الزكاة فحينئٍذ هؤالء العاملون على الزكاة هم موظفون يف الدولة ، لكن كما إنه 

الصناعة ، يف كذا .. اخل ، أيًضا هناك موظفون هناك وظائف ختصصات يف الدول خمتلفة ، يف الزراعة ، يف 
خمتصون يف أموال زكاة الدولة اليت جتىب بالطرق املشروعة املعروفة يف السنة ، فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق 
نظام الزكاة فهي اليت توظف رواتب حمدودة بالنسبة لكل موظفيها ، كذلك هي اليت ترتب رواتب معينة بالنسبة 

املختصني بالزكاة وهم العاملون عليها ، وأنا حينما أقول هذا الكالم ، أرمي إىل شيء يف الواقع يبلغين للموظفني 



أن كثريًا من الناس اليوم يوظفون أنفسهم جيمعون أموال الزكوات من األغنياء لكي يصرفوها على الفقراء مث 
العاملني عليها ، فنحن نقول هذا استغالل غري يوظفون أنفسهم وجيعلون هلم راتًبا من نفس األموال حبكم أنه من 

جائز شرًعا ، وغري شريف خلًقا ؛ ألن العاملني عليها هم املوظفون من قبل الدولة ، ما أنت توظف نفسك 
بنفسك وإمنا الدولة ، وإذا كان من املعلوم شرًعا أنه ال يشرع للمسلم أن يطلب وظيفًة يف الدولة فمن باب أوىل 

أن ينصب نفسه موظًفا وليست يكون ذلك من باب التقرب إىل اهللا ، وإمنا من أجل املال واملال  أنه ال جيوز له
فقط ، وليس إال كما يقولون ، فأردت أنا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشرع الوصول إىل هذا الواقع 

عضهم ينصب نفسه رئيس اجلمعية املؤسف أن كثريًا من اجلمعيات اخلريية اليت جتمع زكاة األموال من األغنياء ب
ويضع لنفسه أحسن راتب ، مث هو يوظف أفراًدا من حتت يده ويضع هلم رواتب ، مث وهنا ما نتدخل إىل الداخل 
؛ ألن هذا اهللا أعلم به ، مث اهللا أعلم باملقاصد مبا يف القلوب ، ولكن الظاهر عنوان الباطن ، هذا جواب ما 

  سألت .
عند ذكره ، هل هي  - صلى اهللا عليه وسلم  - فيقول : ما هي كيفية الصالة على النيب يسأل السائل  السائل :

االكتفاء بالقول صلى اهللا عليه وسلم أو عليه الصالة والسالم ؟ أم كما جاء يف احلديث بعمومه : يا رسول اهللا ، 
  حلديث ؟ إىل آخر ا ( اللهم صل على محمد .. )علمنا السالم عليكن فكيف نصلي ؟ فقال : 

األمر خيتلف من مكان إىل آخر ، ومما ال خالف فيه ، أن هذه الصلوات اإلبراهيمية اليت جاء ذكرها يف  الشيخ :
احلديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء حملها يف الصالة يف التشهد . ثانًيا : إذا كان هناك جمال 

( ي أن حيرص عليه املسلم ، مثًال قوله عليه الصالة والسالم : لإلتيان ذه الصالة بكاملها فهو أيًضا الذي ينبغ
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي ، ثم سلوا لي الوسيلة ، فإنها درجة في الجنة ، ال 

هنا من  تنبغي إال لرجل وأرجوا أن أكون أنا هو ، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة )
أحيانًا وأعين ما أقول ، أحيانًا من املمكن السامع لألذان وايب له أن يأيت بالصلوات اإلبراهيمية كما  املمكن

لكن أحيانًا غري ممكن ، مثًال يكون الوقت ضيق ، وأضيق وقت  -صلى اهللا عليه وسلم  - علمنا إياها رسول اهللا 
فيه بعض إخواننا من احلريصني على التمسك بالسنة ،  وهذا يفتح يل الطريق للفت النظر والتنبيه إىل أمر قد يقع

صلى اهللا عليه  - مثًال حينما يؤذن املؤذن يوم اجلمعة واخلطيب على املنرب ، فهنا ال جمال ألن نصلي على النيب 
 ( اللهم رب هذه الدعوة التامة .. )وعقب على ذلك بأن ندعو له عليه السالم بدرجة الوسيلة :  ...وسلم 

ه ، ألن اخلطيب يكون قد شرع فور فراع املؤذن من أذانه لكن الذي أردت التنبيه عليه هو أن واقع كثري إىل آخر 
من اخلطباء اليوم حىت من كان منهم حريص على السنة أننا نسمعه يصرب مدة طويلة ، فهناك فجوة ، هناك 



ما هي هذه  " إن احلمد هللا .. "طبته سكتة بني انتهاء املؤذن من قوله ال إله إال اهللا ، وبني شروع اخلطيب خب
( السكتة ؟ جييب يأيت بالصالة على الرسول عليه السالم ، ولو جبمله خمتصرًا كما جاء يف السؤال مث يأيت بدعاء 

الذي أريد التذكري به والتنبيه عليه أن هذا ليس من السنة كما  اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة )
لسنة أن اخلطيب يدخل يوم اجلمعة إىل املسجد ويصلي حتية املسجد ؛ ألن السنة أن يصعد رأًسا أنه ليس من ا

إىل املنرب ، فليس على هذا اخلطيب حتية مسجد خبالف عامة املصلني هناك ، كذلك إذا انتهى املؤذن يوم اجلمعة 
ل عليه السالم ، فعلى اخلطيب أن واخلطيب على املنرب ، فليس هناك هذه السكتة الطويلة ، مل تنقل عن الرسو 

يبدأ باخلطبة مباشرة ، نعود إىل أصل السؤال ، فحيث كان هناك فسحة ووقت يتمكن فيه املسلم من أن يصلي 
الصلوات اإلبراهيمية ، فهذا هو السنة ، أما إذا كان الوقت ليس جماالً يتسع  - صلى اهللا عليه وسلم  - على النيب 

صلى  -الكاملة فهناك يكتفي على أقل ما ميكن أو ما يطلق عليه أنه صالة على النيب  هلذه الصلوات اإلبراهيمية
وهذا يكون كثريًا يف أثناء احلديث مثًال ، حنن نتكلم معكم اآلن ، فنقول : قال رسول اهللا  -اهللا عليه وسلم 

م ولو أقصر مجلة كما كنا خبالف السنة أن أقول أنا قال رسول اهللا : اللهم صل وبارك كما صليت على إبراهي
أو صلى اهللا عليه وآله وسلم ،  - صلى اهللا عليه وسلم  -ذكرناها أو اقصر صيغة ، ال ، وإمنا أقول قال رسول اهللا 

وأمضي يف ذكر احلديث ، كذلك يف الكتابة ، ال جمال هناك إليراد الصالة اإلبراهيمية بكاملها ، بإجياز 
لصالة كاملة ، وحيث ال جمال أختصر فيها على أقل ما يصح أن يطلق وباختصار ، حيث كان اال كان ا

  نعم . - صلى اهللا عليه وسلم  - عليها أا صالة على النيب 
هل الصالة هي : صل  ( أخبر أمتك أن من صلى عليك مرًة صليت عليه بها عشرا )احلديث الثاين  السائل :

  حممد وعلى آل حممد كما صليت .. اإلبراهيمية ؟ اللهم على حممد ؟ أم الصالة : اللهم صل على 
  على التفصيل السابق ، والشك يعين من الناحية العملية على التفصيل السابق ، لكن األجر خيتلف .  الشيخ :
  يعين املقصود الصالة التفصيلية يف احلديث ؟  السائل :
  إذا أمكن الشيخ :
  إذا أمكن . السائل :
  نعم . الشيخ :
  يقول السائل زوجان نصرانيان هداهم اهللا لإلسالم ، هل جيب عليهما تغيري عقد زواجهما ؟ احلليب : 
صلى اهللا عليه  -ال ، ملا أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السالم أبو الربيع بن العاص ما جدد النيب  الشيخ :
  عقده على ابنته زينب وإمنا بقيا زوجان كما كان من قبل . - وسلم 



  ما هو حكم الشرع يف إشراف النفس وتطلبها لبعض األشياء ؟ احلليب : 
إذا كان اإلشراف إىل املال مال الغري فهذا منهًيا عنه ، وظاهر النهي التحرمي ، أما إذا كان غري ذلك  الشيخ :

  فلكٍل حكمه .
   احلليب : هل جيوز لبس األساور واخلوامت احلديدية بأشكاهلا املختلفة لألطفال أو النساء ؟

أما اخلوامت فال جيوز ، حكم خامت احلديد والنحاس والذهب سواء حرام على الرجال وعلى النساء ، أما  الشيخ :
سوى ذلك من األساور وحنو ذلك فليس هناك ي ويف بعض البالد اإلسالمية يتومهون أن كل شيء كالسوار من 

غري حممود ؛ ألن األصل يف القياس أن ال يصري  احلديد يلحق خبامت احلديد املنهي عنه ، وهذا توسع يف القياس
إليه املسلم إال إذا اضطر إليه ، وفيما يتعلق بالتحرمي فهو خالف األصل ؛ ألن األصل يف األشياء اإلباحة ، 

  فاألساور احلديدية والنحاسية حكمها خيتلف متاًما عن اخلوامت احلديدية والنحاسية والذهبية أيًضا . 
  .  ( أن الحديد حلية أهل النار )إال تكون حلية ، وقد وردت يف احلديث  احلليب : شيخنا ،

  مش احلديد وإمنا خامت احلديد الشيخ :
  احلليب : خامت احلديد

  ومن هنا يأيت اخلطأ ، لو كان هناك نص بأنه حلية احلديد حلية أهل النار ، حينئٍذ .. الشيخ :
  م مثًال . يف مهر جديد نضيفه مثالً بعد اإلسال السائل :
  ال ما يف أي شيء جديد يف املوضوع ، نعم . الشيخ :
  هل جيوز للمرأة أن تلبس يف بيتها لزوجها بنطاًال مثال ؟  السائل :
ال شك أن لبس البنطال بني الزوج والزوجة هو لعلة مقبول شرًعا وذوقًا أكثر من التعري ، ولكن ما  الشيخ :

جيوز ؟ طبًعا جيوز من باب أوىل ، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه حكم تعري املرأة لزوجها جيوز أم ال 
مرارًا وتكرارًا هل هو ميثل صورة واقعية أم خيالية ؟ مبعىن هل هذا السؤال يعين أن الزوجة هل جيوز هلا أن تلبس 

؟ قد يكون هناك البنطال لزوجها وليس هناك يف الدار غريمها ؟ اجلواب عرفناه أنه جيوز ، لكن هل هذا واقع 
أوالد ، قد يكون هناك حمارم ، قد قد ، إىل آخره ، ولذلك فاجلواب يف حدود ال أحد سوى الزوجني ، إن شاء 
اهللا يعيشون بعضهم مع بعض ، ريب كما خلقتين ، أما إذا وجد هناك ناس ولو من األوالد أو الذرية فما جيوز 

  ألم سيعتادون حياة ما هي حياة إسالمية . 
  أال يقال هنا يا شيخنا ..  سائل :ال

بالنسبة لقضية البنطلون ، رمبا يرغب بعض الناس يف هذا النوع من اللباس ألم يرون الفتيات يف  السائل :



الشوارع مثًال يتشبهن ، إما بالرجال أو بالكافرات فله يعين أثر يف نفسه ، فهو يريد من هذا الباب ، فهل يعين 
  ت أو انطبقت هذه السمة يعين جائز كذلك ؟ مجيع أنواع البنطلونا

نعم إذا استحضرت التفصيل السابق ، فالسؤال غري وارد ؛ ألنه ملاذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون  الشيخ :
  هذا ؟ ألنه يف حتجيم العورة ، فإذا كانت العورة احملجمة ليست عورة ، فما يضره هذا ، عرفت كيف ؟ 

  نعم السائل :
  طيب جزاك اهللا خريا الشيخ :
  نعم ، أما قضية التشبه ؟  السائل :
  ما وارد إال أمام الناس ، وحنن افرتضنا بني زوجني فقط واضح  الشيخ :
  نعم السائل :
  طيب غريه. الشيخ :
هل هو ضعيف وإال يف  ( الذهب والحرير حٌل لنساء أمتي حراٌم على رجالها )احلديث يقول :  السائل :

  ؟  ...ذا احلديث حىت حديث آخر نسخ ه
  ال ، هذا وال هذا ، ال هو ضعيف وال هناك حديث ناسخ هلذا .  الشيخ :
  احلديث منكر ؟  السائل :
  نعم منكر إيش منكر ؟  الشيخ :
  يعين هل احلديث منكر ؟  السائل :
اك ناسخ أنا قلت له ال هذا وال هذا ، إيش معىن هذا ؟ سؤالك كان هل احلديث ضعيف ؟ وإال هن الشيخ :

  أليس كذلك ؟ 
  نعم .  السائل :
طيب ، أنا أجبتك ال هو احلديث ضعيف ، وال هناك ناسخ فإًذا قولك هل هو منكر ، تكرار لسؤالك  الشيخ :

هل هو ضعيف ؟ واجلواب ليس هو ضعيف ، لكن إذا أردنا أن نتوسع يف تأويل الشطر الثاين من سؤالك أال هو 
ممكن أن نتوسع أن حنمل كالمك على احململ السلفي القدمي ، وهو إم كانوا  ، هل هو منسوخ بناسخ ؟ حينئذٍ 

يستعملون النسخ مبعىن التخصيص ، بينما استعمال العلماء املتأخرين ال يعين التخصيص واستعماهلم بال شك 
ف كانوا يسمون أدق من الناحية العلمية ؛ ألم يفرقون بني الناسخ واملنسوخ ، وبني العام واخلاص ، لكن السل

احلديث العام املخصص بأنه منسوخ ، هنا هذا جيي معك ، ولو كان هذا ما قصدك ، لكن من أجل البيان 



ويسمون احلديث املخصص للعام بالناسخ هذا قدميًا ، أما االصطالح اجلديد الذي استقر عليه رأي العلماء 
، الفرق احلديث املنسوخ أُلغي حكمه كله ، وبقي قاطبًة هو التفريق بني الناسخ واملنسوخ وبني العام واخلاص

احلكم على احلديث الناسخ ، أما احلديث العام ما أُلغي حكمه كله ، أُلغي منه جزء فقط ، بالنص اخلاص ، 
هو منسوخ بالتعبري السلفي ، وإن كان هذا ما أنت  ( حالٌل على أمتي )وعلى هذا جنيبك بأن حديث : 

عليه أخريًا هو من العام املخصوص ومعىن ذلك : حالٌل على إناثها إال ما استثىن ، أي قصدك وبالتعبري املصطلح 
: احلرير والذهب حالل للنساء مطلًقا إال ما استثين ، ما الذي استثىن ؟ أمران اثنان ، أحدمها متفق عليه ، 

الذين يبحثون يف هذا  واآلخر خمتلف فيه ، وحينما يبحث األمر اآلخر املختلف فيه مع األسف الشديد أكثر
األمر املختلف فيه ، يذهبون إىل رأي اجلمهور ، أال وهو اإلباحة ويتجاهلون األمر األول املتفق عليه ، أال وهو 
أواين الذهب ، بل والفضة ، فإا ال فرق يف التحرمي بني الرجال والنساء ، فحينما يدخلون يف املناقشة حول هذا 

( من أحب أن يطوق من أحب أن يسور من أحب أن يحلق ليه السالم : احلديث والذي خصصه كقوله ع
إىل آخره ، يقولوا هذا احلديث منسوخ ، ما الذي نسخه ؟ احلديث العام وهذا قلب للحقيقة الفقهية  ) ...

األصولية ، احلديث األخص ال يُنسخ وإمنا احلديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه ، الشاهد : حينما يبحثون 
ويتجاهلون أن أواين الذهب حمرمة على النساء  ( حٌل إلناثها )هذا املوضوع ، حيتجون بعموم قوله عليه السالم : 

، فأين هذا العموم ؟ إذا ما حوصروا أجابوا جبوابني ، الذي يهمنا اآلن البحث فيه هو أنه هذا عام وذاك خاص ، 
( إال ما ،  ( حٌل إلناثها )ول كما قلنا يف أول اجلواب : وهذا جواب عما يتعلق باخلامت وكل ما كان حلقة ، فنق

  ما هو املستثىن ؟ أواين الذهب واحللي احمللق ، فقط ، نعم . استثني )
  تفضل . الشيخ :

  اعمل باالملنيوم وطلب مين أن أقوم بعمل أبواٍب لبنك ربوي فهل جيوز ذلك ؟  السائل :احلليب : يقول 
اهللا ، ال جيوز ، هذا اجلواب ، يؤخذ من السؤال السابق يف املتاجرة لصاحل الكفار ، اهللا حيفظه ، حفظه  الشيخ :

  نعم .
  هل جيوز للمسلم الذي يكون أهله كافرين أن يصاحبهما إىل املقربة إذا تويف أحدمها ؟  السائل :
عنهم خمالفة  إذا كان ال يسعه إال ذلك من باب السياسة الشرعية فيجوز ، وإال فيسعه أن يتخلف الشيخ :

  لطقوسهم ومراسيمهم وال شك أنه يقع يف أثناء ذلك الكفر الصريح .
كان إذا اغتسل مل يتوضأ ، فهل يكتفى بالنسبة   -صلى اهللا عليه وسلم  -احلليب : يف احلديث الصحيح أن النيب 

  العملية ؟  يف سنته -صلى اهللا عليه وسلم  - للوضوء بالنية ؟ أم جيب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه 



الشك أن اجلمع بني الغسل والوضوء قبله هو السنة بال شك وال ريب ، لكن اخلالف هل هذا الوضوء  الشيخ :
بني يدي الغسل واجب ؟ حبيث لو اغتسل ومل يتوضأ ال يصح له الصالة ؟ أم ليس بواجب ولكنه سنة ؟ هذا 

  لواجب ، للحديث الذي أشار إليه السائل .الذي خنتاره أن الوضوء بني يدي الغسل سنة ، وليس باألمر ا
  نعم . الشيخ :

احلليب : هل جيوز يف املصلى الذي ال تُقام فيه الصلوات كلها أو يف مسجٍد ال تُقام فيه الصلوات كلها اجلمع بني 
  الصالتني ؟ 

  حينئٍذ السؤال أيًضا قاصر ملاذا اجلمع ؟ يريد أن يقول يف مطر مثالً ؟  الشيخ :
  طبًعا لعذر املطر يعين . احلليب : 
طيب ، حينئٍذ إذا كان هذا املصلى هو يقوم مقام مسجد مبعىن جيتمع الناس فيه وخيرجون من بيوم أو  الشيخ :

من حوانيتهم جيوز هلم اجلمع ذا العذر الشرعي ، أما إذا كانوا وهذا ورد السؤال عنه كثريًا ، يكونون يف شركة 
، أو يف دائرة من دوائر الدولة ، ويكون هناك مصلى يعين غرفة ، فهل هؤالء جيوز له  ويكون هناك يف الشركة غرفة

اجلمع ؟ اجلواب : ال ؛ ألنه هؤالء مثل الذي يدخل من هذه الغرفة هلذه الغرفة ، هؤالء ليس هلم مثل هذا اجلمع 
بيوم من دكاكينهم أما إذا كان املصلى سواء كان مصلى أو مسجًدا يتطلب خروج الناس من أكنام من 

  فهؤالء جيوز هلم اجلمع . 
احلليب : حىت لو كانوا يف جممع مثال جتاري أو شيء يعين أكثر مسافة بني أبعد حمل واملسجد حوايل مائة مرت ، أو 

  مائة ومخسني مرت ، نفس الشيء ؟ 
  أينعم . الشيخ :

  . ...احلليب : هذا ما من جتمع األسئلة فاذا يف احد 
  وا حريتكم .خذ الشيخ :
نعم عندي سؤاالن  يا شيخ السؤال األول هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق بيت زينب فرأى  السائل :

يقضي حاجته وقد استقبل القبلة ، هل هذا احلديث حديث حفصة ؟ حبديث  - صلى اهللا عليه وسلم  - النيب 
تدبارها ؟ يعين هل هذا احلديث يصرف عموم عن استقبال القبلة أو اس -صلى اهللا عليه وسلم  - ى رسول اهللا 

  التحرمي ؟ 
  ال ال ، كان يف سؤالك خطآن صححت أحدمها وبقي اآلخر وهو قولك تسلق أهو حرامي هو؟!  الشيخ :
  النص أنا ناسيه لكن أردت املعىن .  السائل :



وهي أخته بنت  املهم هو رقى على بيت حفصة -يضحك رمحه اهللا  - ال ُتربر خطأك أسرت نفسك  الشيخ :
فوقع بصره عفو اخلاطر على الرسول عليه السالم ، وهو يقضي  -صلى اهللا عليه وسلم  -عمر زوجة الرسول 

( إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة ببوٍل أو :  - صلى اهللا عليه وسلم  - حاجته هذا ال خيصص عموم قوله 
ا احلديث الذي هو من لفظه عليه الصالة والسالم ال يصح ختصيص عموم هذ غائط ولكن شرقوا أو غربوا )

موجًها إىل كل فرٍد من أفراد أمته ، مبثل هذه احلادثة اليت ال يظهر فيها أوًال ، قصد الراقي على السطح أن 
صلى  - يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته هذا أمر مستحيل ، وثانًيا : أيًضا ليس هناك ما يشعرنا بأن النيب 

قصد خمالفة هذا احلديث ولو ببيان الشرع أي للتخصيص ، كما جاء يف حديٍث منكر ، أقول  - م اهللا عليه وسل
بلغه  - صلى اهللا عليه وسلم  - ابتداًء حديث منكر ال يصح ، روي يف سنن أيب داود وغريه عن عائشة أن النيب 
( أو قد فعلوها عليه السالم : أن أقواًما يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها ببوٍل أو غائٍط ، فقال 

هذا حديث من أنكر األحاديث مع ضعف السند ، أما حديثك فهو  حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة )
صحيح ، لكن يرد عليه ما ذكرته آنًفا : أوًال : الراقي على السطح ما قصده يكتشف هذا األمر الكتيم عادة . 

هناك ما ميكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك ، وإال لكان صح عنه مثل حديث  ثانًيا : الرسول عليه السالم أيًضا ليس
عائشة ؛ ألن هذه األمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس املفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة ، بينما املفروض فيها 

 ) ( ولكن شرقوا أو غربواأن تكون سرية ، فإذا كان هناك حكم شرعي خيالف عموم قوله عليه السالم ، 
، أن يبّني ذلك للناس بلسانه ، ليس بفعله الذي ال ميكن  (( بلغ ما أنزل إليك من ربك ))يقتضي وظيفة 

( ولكن شرقوا االطالع عليه عادًة ، هذا من جهة . من جهة ثانية : أن راوي هذا احلديث أبو أيوب األنصاري 
فإًذا راوي احلديث   القبلة ، فنحن نستغفر اهللا "" فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجًها إىل، قال :  أو غربوا )

يفهم من احلديث أنه ال يزال على عمومه ومشوله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ، ولو يف البنيان ألن 
  . الكنوف تكون يف البنيان يف البيوت ، ولذا قال فنحن نستغفر اهللا ، هذا ثانًيا . وثالثًا وأخريًا من حيث الرواية

( من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه أنه قال :  - صلى اهللا عليه وسلم  - قد صح عن النيب  الشيخ :
  .  أو بزقه بين عينيه )

  أثناء الصالة وإال أي وقت ؟  السائل :
لة ( من بصق تجاه القبذكر لك الصالة ؟ !  ( من بصق تجاه القبلة )ساحمك اهللا ! امسع احلديث :  الشيخ :

وإذا كان معلوم  ( جاء بصقه أو بزقه بين عينيه )وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان  جاء يوم القيامة وبصقه )
لدى اجلميع أن البصاق طاهر وليس كالبول و الغائط جنًسا ، كل ما فيه أنه مستقذر طباعًة ، مع ذلك ى 



اه القبلة ، فمن باب أوىل أن ينهى عن توجيه ًيا عاًما املسلم أن يبصق جت -صلى اهللا عليه وسلم  - الرسول 
البول والغائط إىل القبلة ألما جنسان ، هذا من حيث الرواية . أخريًا من حيث الدراية : ما هو الفرق يا مجاعة ، 

 ( ولكن شرقوا أو غربوا )يا أيها املسلمون والعلماء قدميًا وحديثًا الذين يذهبون إىل ختصيص هذا النص العام ، 
مبثل هذه احلوادث العينية اليت ال تدل أا مقصودة بالذات ، ومل هذه األدلة من قوله عليه السالم ، نقول من 
باب الدراية ، ما الفرق بني صالة املصلي يف الصحراء أو صالة املصلي يف البنيان ؟ أليس معىن هذا أنه سواء 

حلرام واملسجد احلرام ، فاحلرمة هي ليست قائمة يف صلى يف الصحراء أو يف البنيان فهو يعظم حرمة البيت ا
الصحراء دون البنيان ، هي قائمة يف كل مكاٍن سواًء كان عراًء أو كان حماطًا باجلدران ، فهذه اجلهة اليت حيرتمها 
ويقدسها املسلم بصالته جيب أن ينزهها من أن يوجه إليها ما هو مستقذر شرًعا وطبًعا هذا من حيث إيش ؟ 

  اية ، وال يوجد حكم أهدى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية مًعا ، هذا جواب سؤالك .الدر 
( ال تشد الرحال إال إلى ثالثة :  -صلى اهللا عليه وسلم  - هل من عالقة له مع حديث النيب  السائل :

  إىل اية احلديث ؟  مساجد .. )
  ايش حديث الرسول الشيخ :
   لرحال إال إلى ثالثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا .. )( ال تشد ا السائل :
العالقة ليست مباشرة ذا احلديث ، ولكن هناك حديث صريح يف املوضوع وهو قوله عليه الصالة  الشيخ :

حينئٍذ حنن نقول صح فيما يتعلق باملساجد الثالثة حديثان  ( ال اعتكاف إال في المساجد الثالثة )والسالم : 
( ال تشد الرحال إال ن ، أحدمها الذي ذكرته ، وسألت ما عالقة االعتكاف ا ، وهو قوله عليه السالم : اثنا

فنقول حينئٍذ كما أنه ال تشد  ( ال اعتكاف إال في ثالثة مساجد )واحلديث اآلخر :  إلى ثالثة مساجد )
  الثة .الرحال إال إىل ثالثة مساجد كذلك ال اعتكاف إال يف هذه املساجد الث

  االعتكاف يف غري هذه املساجد بدعة ؟  السائل :
(( وال من بلغته احلجة فهو كذلك ، أما من مل تبلغه احلجة وكان عنده شبهة يف مثل عموم مثًال  الشيخ :

فيفهم املساجد مبعىن االستغراق والشمول ، فحينئٍذ يكون هذا  تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ))
فما ينبغي أن يقف عن  - صلى اهللا عليه وسلم  - بعد أن تبلغه السنة الصحيحة عن رسول اهللا معذورًا ، ولكن 

اآلية ، ال يستعني على فهمها بالسنة الصحيحة ، وهنا البد يل من التذكري بأن عموم هذه اآلية ال يأخذ ا 
املساجد  عاكفون في المساجد ))(( وأنتم مجاهري علماء املسلمني املعروفني بالعلم والفقه يف الدين ، أعين : 

التعريف يف اللغة إما أن يكون للعموم واالستغراق والشمول ، وإما أن يكون للعهد ، على املعىن  " أل "هنا 



األول يكون املعىن يف كل مسجد ، وهذا حينئٍذ يشمل أي مسجد كان ولو مسجد صغري جبانب بيتك ، بل 
ة أنت وزوجك وولدك .. إىل آخره ، هذا امسه مسجد ، فهل مسجد صغري يف بيتك ، خصصته ألداء الصال

يصح االعتكاف فيه ؟ إذا أخذنا اآلية على املعىن األول العموم والشمول ، جاء اجلواب بأنه جيوز ؛ ألن اآلية 
هي التعريف يف املساجد للعهد أي : املعروف يف األذهان شرًعا ، حينئٍذ نقول ما  " أل "تشملها ، أما إذا فهمنا 

هذه املساجد اليت يشرع فيها االعتكاف ؟ مادام قلنا يف مساجد ال يشرع فيها االعتكاف ويف مساجد يشرع فيها 
االعتكاف ، فجماهري العلماء معنا يف هذا التفصيل امل اآلن ، أي بعض املساجد يشرع فيها االعتكاف ، 

، بعض العلماء يقولون هناك مسجد مجاعة وبعض املساجد ال يشرع فيها االعتكاف ، يف خالف طويل مثًال 
أي تقام فيه الصلوات اخلمس ، لكن ال تقام فيه صالة اجلمعة ، فهذا ال يصح فيه االعتكاف ، ملاذا ؟ ألنه يريد 
يضطر الرجل خيرج من هذا املسجد الذي اعتكف فيه ، إىل مسجد اجلمعة ، من أجل أن يصلي اجلمعة ، إًذا 

ساجد يف اآلية ليست على االستغراق والشمول ، حينئٍذ معناها اتفق مجاهري العلماء هذا قيد ، فمعىن ذلك امل
على أن املساجد ليس لالستغراق والشمول ، هنا يظهر أمهية السنة ، إًذا ما هي املساجد اليت يشرع فيها 

( ال لسالم : ؟ جاء قوله عليه ا (( وأنتم عاكفون في المساجد ))االعتكاف وأريد ا يف قوله تعاىل : 
  . أنت أردت شيئا ال تبخل علينا . اعتكاف إال في المساجد الثالثة )

شيخ مثًال من يكفر الصحابة مثًال يقول يزيد بن معاوية فاسق أو فاجر ، وكذلك أبيه ، هل هذا يكون   السائل :
  كافر أم فاسق أو فاجر ؟ 

ل هل هو عامل ، هل أقيمت عليه احلجة من  هذا يا أخي خيتلف باختالف هذا اإلنسان هل هو جاه الشيخ :
هل هو معاند ؟ هل هو متأول ؟ كل هذا التفصيل مينع  -صلى اهللا عليه وسلم  -كتاب اهللا ومن سنة رسول اهللا 

أهل العلم من املبادرة إىل القول بأنه كافر ، أو أنه ليس كافر ، البد من تطبيق هذه القيود لنتمكن بعدها من 
  و ليس بكافر ، نعم . القول أنه كافر أ

صرف األموال الزكوية يف شراء الكتب العلمية الشرعية واألشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم ، وحكم  السائل :
  ما لو ..


